ДО
Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ул. “Триадица” № 2
1051 София
Относно: Жалби. до омбудсмана на Република България
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САЧЕВА,

Обръщам се към Вас във връзка с постъпващи жалби от родители на деца с
увреждания по отношение размера на изплащаните месечни помощи за отглеждане на
дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното
образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, установен в чл. 8д, ал. 8 от Закона за
семейни помощи за деца /ЗСПД/.
Гражданите са недоволни, че при първоначално освидетелстване, дори при пълно
спазване на всички установени изисквания и срокове на чл. 8д, ал. 8, дължимите месечни
помощи, за периода преди подаване на заявлението-декларация до датата на
инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (не повече от една година назад),
се изплащат само в размер 50 на сто от размера на помощта, определен по реда на чл. 8д,
ал. 3 за съответната година.
Жалбоподателите отбелязват, че не са виновни за бавните процедури за
извършване на медицинската експертиза и не следва да бъдат ощетявани в получаваната
подкрепа от държавата.
Акцентират и върху обстоятелството, че въпросът е решен по справедлив начин
при преосвидетелстване на децата. В тези случаи, при спазване на изискванията в чл. 24б,
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, средствата се
изплащат в пълен размер със задна дата – от първо число на месеца, през който е
отпаднало основанието за отпускането им.
Настояват за предприемане на действия за изменение на разпоредбата на чл. 8д, ал.
8 от ЗСПД, с което да се осигури изплащане на месечните помощ от датата на
инвалидността в справедлив размер.
Бих искала да подчертая, че съгласно действащото законодателство в България
семейството и децата са обект на закрила от страна на обществото и от държавата. Тази
закрила може да бъде осигурявана по различни начини, но към момента помощите по чл.
8д от ЗСПД се оказват основен механизъм за финансово подпомагане на всяко едно
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семейство, в което органите на медицинската експертиза за първи път са установили, че
има дете с увреждания.
Становището ми е, че адаптирането към новата ситуация, особено по отношение
необходимата терапия и подходящи условия, които следват да се осигурят, изискват
пълна подкрепа на семейството още от момента на определянето на инвалидността на
детето. Адекватната първоначална намеса на държавата означава и реална възможност за
семействата не само да стабилизират състоянието на децата. В много случаи тази
подкрепа довежда до значително подобрение и дори до пълно отпадане на децата от
обхвата на подпомагане като „дете или човек с увреждане“ и до пълноценното им
включване в обществото.
Във връзка с изложеното и с цел гарантиране на правата на семействата, в които
има деца с увреждания, на основание чл. 19, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за омбудсмана, се
обръщам към Вас с препоръка да бъде разгледан проблемът. Препоръчвам при
възможност да бъдат взети мерки за изменения в разпоредбата на чл. 8д, ал. 8 от Закона
за семейни помощи за деца, чрез които семействата да получават пълния размер на
месечните помощи по чл. 8д от определената дата на инвалидност на децата.
С уважение,
ДОЦ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА

ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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